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Introdução

Nos dias atuais, Educação Ambiental é 
entendida por “um processo de intervenção de caráter 
educativo e transformador, baseado em metodologias 
de intervenção-ação participante que permitem o 
desenvolvimento de uma prática social mediante a qual 
os sujeitos do processo buscam a construção e 
sistematização de conhecimentos que os levem a incidir 
conscientemente sobre a realidade” [1]. Devido à 
necessidade de formar cidadãos conscientes da 
degradação sócio-ambiental e engajados na mudança 
desse quadro, não basta ser amigos das árvores e dos 
animais, é preciso criar práticas sociais efetivamente 
democráticas e solidárias na relação entre os homens 
[2].

Os alunos precisam compreender o significado da 
crise sócio-ambiental para democratizar a discussão 
sobre as formas como enfrentá-la e criar mecanismos 
que estimulem a co-responsabilidade com os bens 
coletivos. Essas são temáticas que deveriam estar
presentes no ensino de ciências sobre educação 
ambiental, que tem como principais objetivos, dentro 
da escola, preparar os alunos para se tornarem cidadãos 
com uma participação ativa na vida pública, 
defendendo, entre outras coisas, o direito à vida 
saudável para todos. Mas, para isso acontecer 
efetivamente, os educadores precisam se sensibilizar da 
sua verdadeira função perante a realidade da crise 
ecológica, da importância do seu papel social e 
acreditarem que é preciso e possível mudar. [3] 

Dessa forma, como o ensino de Ciências está 
intimamente associado à Educação Ambiental, segundo 
os PCN, seus objetivos consistem em fazer o aluno 
‘perceber-se integrante, dependente e agente 
transformador do ambiente, identificando seus 
elementos e as interações entre eles, contribuindo 
ativamente para a melhoria do meio ambiente’ [4]. Por 
isso surge a necessidade de uma análise da relação 
entre o ensino de Ciências e a Educação ambiental na 

construção de cidadãos habilitados a atuarem de forma 
consciente na preservação do meio em que vivem. Para isso 
é importante saber como se encontram os conhecimentos 
dos alunos acerca de Educação Ambiental e como estes são 
utilizados em seu dia-a-dia escolar. 

No presente trabalho dedicamo-nos a analisar as
concepções dos alunos sobre Educação Ambiental no 
Ensino de Ciências. E, dessa forma, nossos objetivos 
específicos são: identificar suas práticas em relação ao 
meio ambiente, identificar os principais problemas 
ambientais das escolas pesquisadas e verificar a 
intervenção dos docentes de Ciências na sua formação.

Material e métodos

Trata-se de uma pesquisa qualitativa [5], na qual foram 
aplicados questionários em turmas do Ensino Fundamental 
II. Participaram 81 alunos de 3 escolas de rede pública da 
região metropolitana do Recife. Também foram realizadas 
observações dentro do espaço físico escolar.

O trabalho foi realizado no período de 10 de agosto a 17 
de setembro de 2009.  Posteriormente os dados foram 
analisados tendo-se como referência a análise de conteúdo.

Resultados e discussão

Foi possível evidenciar que os alunos do ensino 
fundamental têm por meio ambiente, de um modo geral, a 
natureza, o que correspondeu a 49% das respostas; 
enquanto 25% acreditam ser o meio em que vivemos. A 
grande maioria, 98%, considera-se parte integrante desse 
meio. E a forma como cuidam dele é não jogando lixo em 
locais inadequados, evitando a poluição, seja do meio 
terrestre (florestas, parques) ou aquático (rios, lagos, 
mares) e preservando os recursos naturais. 

Quando perguntados da atuação do seu professor de 
ciências na orientação sobre a preservação do bom estado 
do meio escolar, 40% responderam ser a sensibilização a 
maneira mais utilizada pelos professores. E 7% alegam que 
os professores ensinam a cuidar da natureza.
     Os problemas ambientais dentro da escola são 



visualizados pelos alunos e a maioria está ligada ao 
desperdício e a quebra do espaço físico escolar. Numa 
lista de cinco problemas existentes em instituições de 
ensino, onde os alunos poderiam escolher os mais 
agravantes, e que lhes incomodavam presentes em sua 
escola; constatamos que o desperdício de água atingiu 
56%, seguido do dano ao patrimônio, com 51% das 
respostas. O lixo chegou à porcentagem de 38%, a 
pichação, que também pode ser considerada como dano 
ao patrimônio, 30%, e , por último, o desperdício de 
energia, com 22%. Para 33% dos alunos a melhor 
forma de melhorar essa situação seria sensibilizar o 
corpo discente, já outros 11% optaram por não poluir 
jogando lixo, 6% apontam ser a reciclagem a melhor 
saída. Dos pesquisados 12% não tinham idéia de qual 
seria a melhor solução para os problemas apontados. E 
36% deles disseram que os professores de ciências 
nada fazem para que haja mudança, embora 33% 
tenham dito que os professores atuam na forma de
sensibilização.  Já 7% apontam a reciclagem como ação 
desses educadores.

Como atitude da escola, 25% dos alunos percebem 
que há preferência à reciclagem como sua principal 
ação no cuidado com o meio ambiente. Para 33% a 
melhor providência tomada pela escola é fazer 
palestras e cartazes de sensibilização.

Os resultados evidenciam uma grande dificuldade 
por parte do aluno em construir conceitos reais do que 
seria considerado meio ambiente. Geralmente os alunos 
associam o meio ambiente apenas aos recursos naturais, 
apesar de na maioria das vezes se considerarem parte 
desse meio.

Outra coisa que chama a atenção é a relação dos 
professores de ciências dentro desse quadro de 
Educação Ambiental na escola. Foram levantados 
problemas diversos que ocorrem dentro da instituição 
de ensino, desfavorecendo assim, muitas vezes o seu 
bom funcionamento. Perante essas dificuldades tão 
gritantes e questionadas pelos alunos, surgiu a 
indagação da ação dos professores de ciências na 
tentativa de resolvê-los; o resultado foi que boa parte 
desses educadores não desenvolvem ou estimulam 
qualquer ação para melhoria dessas questões. Também 
se verificou, em uma das escolas, que os alunos 

atribuíam o ensino de Educação Ambiental à professora de 
História e não à de Ciências, para a maioria a professora de 
ciência pouco fazia ou falava a esse respeito. Por outro 
lado, ao questionar a atuação da escola em relação aos 
problemas destacados dentro do ambiente escolar, pôde-se 
verificar uma participação efetiva na tentativa de solucioná-
los e orientar os alunos a atuar de maneira coerente dentro 
do meio, o tornando sujeito da ação.

Com isso constata-se ainda a grande necessidade de uma 
participação mais efetiva dos professores, principalmente 
os de ciências, que juntos com o alunado foram os sujeitos 
do trabalho, para orientar os alunos em relação aos
problemas ambientais presentes nas escolas e no mundo. O
objetivo deve ser o de tornar seus alunos cidadãos 
comprometidos com as causas ambientais e conscientes da 
importância de viver no meio de maneira sustentável. 
Consideramos que esse caminho possa garantir as 
condições mínimas de sobrevivência ao planeta e, 
consequentemente, a nós mesmos [6].
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Visão de meio ambiente para os alunos

Meio em que vivemos Natureza Conceito não formado

Figura 1: Concepção dos alunos de ensino fundamental sobre o que é meio ambiente, em três escolas públicas da Região 

Metropolitana do Recife.

Problemas evidenciados nas escolas

Desperdicio de água Lixo Desperdiício de denergia Pichação Quebra

Figura 2: Principais problemas evidenciados pelos alunos de ensino fundamental, em três escolas públicas da Região Metropolitana
do Recife.

Figura 3: Ação dos professores diante dos problemas ambientais dentro de três escolas públicas da Região Metropolitana do Recife, 
do ponto de vista dos alunos.

Ação dos professores diante dos problemas 
ambientais escolares
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